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25 november 2010: Gezondheidszorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking

In Regardz Eenhoorn Amersfoort zullen na een 

inleiding door dagvoorzitter prof.dr. Henny 

Lantman de volgende onderwerpen behandeld 

worden: 10 jaar ontwikkelingen specialisme 

AVG, verschuivingen in zorgvraag en financie-

ring, gezondheid als integraal onderdeel van 

ondersteuning, de richtlijnen ‘Signalering so-

matische problemen’ en ‘Pijn’, de meerwaarde 

van de inzet van verpleegkundigen, en multi-

disciplinaire zorg. 

Zie voor nadere info en opgave: www.leids-

congresbureau.nl

8 april 2011: landelijke studiedag over het on-

derzoek van ondersteuningsbehoeften en de 

mogelijkheid van de Supports Intensity Scale 

(vooraankondiging)

Studiedag over achtergronden, ontwikkelingen 

en ervaringen met betrekking tot de Supports 

Intensity Scale (SIS®) met medewerking van 

prof. Dr. Jim Thompson (AAIDD). De studie-

dag wordt georganiseerd door BSL, uitgever 

van de Nederlandse versie van de SIS. Meer 

informatie volgt.

Rachel de Groot, Het SEO kleurenprofiel 

Uitgeverij Graviant: www.graviant.eu, ISBN 

9789075129861, € 79,00.

Dit kleurenprofiel is een middel om met de 

mensen, die betrokken zijn bij de verzorging en 

ondersteuning van een kind of volwassene met 

een verstandelijke beperking, een inschatting 

te maken van het emotioneel ontwikkelingsni-

veau van het kind of de volwassene. Binnen dit 

middel wordt gebruik gemaakt van de SEO, 

vragenlijst voor het inschatten van de emoti-

onele ontwikkeling, ontwikkeld door Prof. Dr. 

A. Došen. Vervolgens kan gezocht worden hoe 

de benadering en omgeving van de persoon 

met een verstandelijke beperking het beste op 

dit ontwikkelingsniveau kunnen aansluiten.

Diana Kerr, Verstandelijke beperking en de-

mentie. Effectieve interventies.

Apeldoorn: Garant Uitgevers, 2010, ISBN 

9789044126099, 202 pagina’s, € 23,00.

Dit boek pleit voor een begeleiding van men-

sen met een verstandelijke beperking en de-

mentie die méér inhoudt dan een goede me-

dische opvang. Diverse begeleidingsmethoden 

en wijze van diagnosticeren komen aan de 

orde, naast enkele specifieke onderwerepen. 

De auteur geeft inzicht in de wijze waarop de 

gepaste zorg verstrekt kan worden, met tel-

kens aandacht voor zowel de basisgegevens als 

voor de meer gespecialiseerde onderwerpen. 

Zij licht ook toe dat de situatie van mensen 

met een verstandelijke beperking en dementie 

niet als een ‘geval apart’ mag worden gezien, 

maar inclusief tot de maatschappij behoort. 

Dit is een toetssteen, een criterium waaraan de 



mate van zorgverbreding voor zowel ouderen- 

als gehandicaptenzorg gemeten kan worden.  

Stimuleringsfonds voor Architectuur, Hedy 

d’Ancona-Prijs voor excellente zorgarchitec-

tuur 2010

Rotterdam: www.architectuurfonds.nl, 2010, 

ISBN 978-90-79936-04-5, 185 pagina’s

Samen met het TNO Centrum Zorg en Bouw 

heeft het fonds deze prijs ingesteld om de kwa-

liteit van zorggebouwen te verbeteren. Het 

winnende project was het revalidatiecentrum 

Groot Klimmendaal. Over de eerste ronde 

inzendingen gaat deze publicatie. Naast vijf 

essays die ingaan op de vaak onnodig stigma-

tiserende zorgarchitectuur, de invloed van stel-

selwijzigingen en kredietcrisis, het gehanteerde 

(vaak diffuse) doelgroepenbeleid, de aantrek-

kelijkheid van (renovatie van) oude gebouwen 

voor nieuwe zorgconcepten en de fysieke en 

psychische beleving (vaak vervreemding) van 

patiënten/bewoners, zijn alle 112 inzendin-

gen, nominaties en shortlists in de publicatie 

opgenomen, met vele foto’s en plattegronden. 

Helaas staat de kwantiteit van de inzendingen 

niet garant voor de kwaliteit, er valt nog veel 

te verbeteren. Bijgesloten is een dvd van ZIE 

ZORG, een reeks van zes tv-uitzendingen over 

de rol van architectuur en kunst bij zorginstel-

lingen. Zie voor verdere info: www.hedydan-

conaprijs.nl. 

Bianca Vugts-de Groot, Werken met ontwik-

kelingsleeftijden

Amsterdam: Uitgeverij Nelissen, 2010, ISBN 

9789024418411, 100 pagina’s, € 12,50.

In de zorg voor mensen met een verstan-

delijke beperking is het gebruikelijk dat de 

mate van verstandelijke beperking van een 

individu wordt uitgedrukt in ontwikkelings-

leeftijden. Dit zogenaamde ‘niveau-denken’ 

is een waardevol middel dat de professional 

kan inzetten om zich beter in te leven in zijn 

cliënt. Wanneer men rekening houdt met een 

aantal spelregels, kan deze manier van kijken 

gebruikt worden om beter af te stemmen op 

het individu en daarmee uiteindelijk de kwa-

liteit van leven van de cliënt te vergroten. 

 

In dit boek wordt die ontwikkelingsbenadering 

op een praktische en begrijpelijke wijze toe-

gelicht. Aan de hand van vele concrete prak-

tijkvoorbeelden zal duidelijk worden hoe die 

kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen 

kan worden gebruikt om te komen tot een ver-

antwoorde begeleidingsstijl, die aansluit bij de 

basisbehoeften van de cliënt met een verstande-

lijke beperking.

Thompson, J.R., Bryant, B.R., Campbell, 

E.M., Craig, E.M., Hughes, C.M., Rotholz,

D.A., Schalock, R.L., Silverman, W.P., Tassé, M.J. 

& Wehmeyer, M.L. – vertaling en bewerking: 

W.H.E. Buntinx, Supports Intensity Scale SIS. 

Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften

Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010, 

ISBN 9789031376919, 152 pagina’s,  € 67,95, 

(25 scoreformulieren € 19,10)

De Supports Intensity Scale (SIS) is een instrument 

waarmee op een gestructureerde manier inzicht 

verkregen wordt in de ondersteuningsbehoeften 

van mensen met verstandelijke beperkingen of 

verwante ontwikkelingsstoornissen. Het instru-

ment richt zich specifiek op de ondersteuning die 
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nodig is om te kunnen functioneren in zes acti-

viteitendomeinen (huiselijke activiteiten, ontwik-

keling, samenleving, werk, gezondheid en veilig-

heid, relaties). Het referentiekader is daarbij het 

bereiken van een goede ‘kwaliteit van bestaan’ als 

lid van de samenleving. Daarmee onderscheidt de 

SIS zich van schalen voor sociale redzaamheid of 

adaptief gedrag, die persoonlijke vaardigheden in 

kaart brengen. Met de SIS kan men ook nagaan 

welke behoefte bestaat aan ondersteuning bij be-

langenbehartiging en of er behoefte is aan spe-

ciale medische en gedragsmatige ondersteuning. 

Hoewel de SIS in de eerste plaats ontwikkeld is 

voor de planning van individuele ondersteuning, 

kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden 

voor het vergelijken van cliëntgroepen binnen 

voorzieningen en van voorzieningen onderling. 

Verder kan met de SIS nuttige informatie wor-

den gegenereerd voor zorgorganisaties, beleids-

verantwoordelijken, indicatieorganen en andere 

instanties die betrokken zijn bij de organisatie en 

bekostiging van zorg en ondersteuning.

Anouk Bolsenbroek en Douwe van Houten, 

Werken aan een inclusieve samenleving

Amsterdam: Uitgeverij Nelissen, 2010, ISBN 

97890244-18633, 208 pagina’s, €  25,00

Ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leef-

tijd, talenten of beperkingen moet iedereen op 

gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan 

de maatschappij. De auteurs maken zich sterk 

voor het ideaal van de inclusieve samenleving. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zij 

zien dat ieder individu op zijn eigen manier kan 

participeren, hoe wenselijk dat is en hoe ieder-

een in kleine stapjes kan werken aan die inclu-

sieve samenleving.

Marie-José Geenen, Reflecteren - Leren van je 

ervaringen als sociale professional

Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2010, ISBN 

9789046901991, 240 pagina’s, € 26,50

Voor sociale professionals is het van groot be-

lang dat zij reflecteren op hun professionele 

handelen, zij zijn immers zelf hun belangrijkste 

gereedschap. Dit boek legt uit wat reflectie is, 

op welke manieren men kan reflecteren en wat 

het doel en de zin van reflectie is. Reflecteren 

bestaat uit drie delen. Eerst wordt de theore-

tische basiskennis aangereikt, afgewisseld met 

praktijkvoorbeelden. In deel twee worden de 

basisvaardigheden van het reflecteren bespro-

ken. Het boek sluit af met een praktisch deel 

waarin de auteur allerlei oefeningen aanbiedt 

als hulp bij het aanleren van reflecteren.

J. Roos, R. Didden en B. Steenbergen (red.), 

Vakwerk. 

Handboek voor begeleiders 24-uurs-zorg die 

werken met cliënten met een lichte verstande-

lijke beperking en ernstige gedragsstoornissen 

en/of psychiatrische aandoeningen

Uitgegeven door HAN en De Borg, 2010, ISBN 

978-90-814818-2-3, 205 pagina’s, € 24,50 

De instellingen van De Borg hebben samen met de 

HAN VDO in Nijmegen een leergang voor bege-

leiders 24-uurs-zorg. De kennis die daarbij in de 

loop der jaren is opgebouwd, is gebundeld in het 

handboek Vakwerk!. Dit boek biedt een gedegen 

overzicht van alle facetten waarmee de begelei-

ders in hun werk te maken hebben, is bruikbaar 

voor velen die met deze groep cliënten werken en 

levert een belangrijke bijdrage aan de professiona-

lisering van het beroep van de begeleider 24-uurs-

zorg. Voor informatie: www.de-borg.nl


